
 
 

TIEDOTE 11 /2008   RÄMSÖÖ – Valtakunnan vuoden kylä 2007 
 

Kyläkerhon SYYSKOKOUS on keskiviikkona 5.11. kello 19.00 

Kylävintillä. 

Kokousasiat: toimintasuunnitelma, talousarvio ja henkilövalinnat sekä muut sääntöjen 

mukaiset asiat vuodelle 2009. Johtokunnan esitys toimintasuunnitelmasta on liitteenä!  

Kokouksessa myös muita ajankohtaisia asioita.    Tervetuloa! Johtokunta 
 

 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN KYLÄN TOIMINTAAN!  

Nyt on taas aika valita toimijat kyläyhdistykseen ensi vuodelle. Helmikuussa 2009 tulee 
kyläkerholla täyteen 30 vuotta. Sitä on jo päätetty juhlistaa mm. teatteriretkellä. 

Rämsöön kylän toimintaan voi tulla mukaan osallistumalla talkoisiin ja tapahtumiin.  
Uutta väkeä toivotaan mukaan myös yhdistyksen viralliseen toimintaan ja toimikuntiin. 

 

 
TALKOOT Ahtialan koulun pihalla (ryhmis) lauantaina 8.11. kello 10.00.  
Puretaan vanha skeittiramppi ja nostetaan rannassa laituri talviteloille. 

 

Rämsöön kyläläisten toimintaa: 
� Lasten ja nuorten sählyä pelataan maanantaisin seurantalolla kello 18.30-

19.30.  
� Naisten jumppa tiistaisin kello 18.30-19.30 ryhmiksellä kansalaisopiston 

piirinä. 
� Äijäkerho keskiviikkoisin kello 18-21 Reijo Alhon verstaalla. (Reijo 0400 

780 623) 
� 4H:n kokkikerho jatkaa 2.10. alkaen kello 16.00 - 17.00 Rämsöön seurantalon 

keittiöllä. 
� Miesten lentopalloa sunnuntaisin Narvan monitoimitalolla kello 18-20. 
 

 

RÄMSÖÖN KYLÄKERHO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2009 
 

Vuoden 2009 teemana on juhlistaa kyläkerhon 30 -vuotista taivalta. 
Vuoden aikana panostetaan etenkin kyläläisten yhteisöllisyyden tukemiseen. Toinen keskeinen tavoite on 
saattaa Kyläverkko -hanke loppuun ja tehdä arviot kyläsihteeritoiminnan jatkumisesta hankkeen jälkeen. 
 

Virkistys ja yhteisöllisyys 
Järjestetään kaikille yhteisiä tilaisuuksia. Talvella 30-vuotisjuhlan merkeissä lähdetään bussikuljetuksilla 
teatteriin ja syömään Tampereelle. Lisäksi tehdään muita kaikille yhteisiä retkiä innostuksen mukaan. 
 

Kuukausikokoukset 
Kuukausikokouksissa annetaan evästykset johtokunnalle ja työryhmille. 
 

Kyläkoulu 
Koulun kiinteistössä toimii Ahtialan ryhmäperhepäivähoito. Yhteistyötä ryhmiksen kanssa tehdään mm. 
Äitilapsipiirin kokoontumisten ja yhteisten retkien muodossa. 
 

Kesäteatteri 
Teatterissa esitetään yhteistyössä Teatteri Kurjen ja Vammalan Teatterin kanssa aikuiselle suunnattu komedia. 
 

Kylämarkkinointi 
Markkinointityöryhmä jatkaa toimintaansa. Suunnitellaan Rämsöö -tuote/tuotteet. 



 

Tiedotus ja suhdetoiminta 
Kylätiedotetta jaetaan talkoilla entisellä tahdilla. Uudet kyläläiset toivotetaan tervetulleiksi kylään. Tärkeimmät 
yhteistyökumppanit ovat Rämsöön Urheilijat, Rämsöön maa- ja kotitalousseura, Wanhan Teknolokian Kerho, 
Rämsöön kyläosuuskunta, Suonojärven-Kuralan osakaskunta, Teatteri Kurki, Vammalan teatteri, Vesilahden 
kunta, Vesilahden kyläyhdistykset, nuorisoseurat ja muut yhdistykset, Lempäälän kunta ja kylät sekä muut 
yhdistykset, Kantri ry ja Pirkan kylät. 
 

Perinteen tallennus 
Kylän tapahtumia, toimintaa ja arkielämää tallennetaan eri muodoissa. 
 

Kerhotoiminta 
Tuetaan kerhotoimintaa: äitilapsipiiriä, lasten/nuorten toimintaa, Iloinen iltapäivä- ja äijäkerhoa sekä muuta 
kyläläisten aktiivisuutta. 
 

Kesäkahvila 
Kylän nuorille varataan mahdollisuus tienata tekemällä kesätyötä rantakahvilassa. Kahvilan tarkoituksena on 
nuorten työllistäminen ja …, ei taloudellinen toiminta. 
 

Kylämaisema ja ympäristö 
Kyläkerho suhtautuu myönteisesti toimenpiteisiin, joilla voidaan turvata Suonojärven virkistyskäyttö 
tulevaisuudessakin. Kyläkaavan ja kyläsuunnitelman asioita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. 
 

Hanketyö 
Kyläkerho toimii päävastuullisena vetäjänä Lempäälän ja Vesilahden kylien yhteisessä Kyläverkko -hankkeessa. 
Tavoitteena on kylien kehittäminen ja saada kyläsihteeritoiminta pysyväksi. 
 

Taide/musiikki 
Pyritään järjestämään ITE-taidenäyttely myös ensi kesänä. 
 

Palvelutarjonta 
Kyläkerhon kaluston ja kirkkoveneen vuokraus, koulutustilaisuudet, toimistopalvelut ja tuotemyynti. 
 

Härkäläntie kuntoon. 
Toimitaan aktiivisesti Rämsöö-Tottijärvi välisen tien (2991) kunnostamisen puolesta. 
 

Toimikunnat: kalusto, kesäkahvila, kesäteatteri, kiinteistö, kirkkovene, kulttuuri, kylämarkkinointi, tiedotus, 
muistamiset ja ravintola. Muita työryhmiä perustetaan tarvittaessa. 
 

 
 



 

 
 
Rämsöön kylä luovutti Valtakunnan Vuoden 
Kylä -tittelin savoon Lapin kylätoimintapäivillä. 
Vuoden kylä 2008 on Siikamäki-Peiposjärvi. 
Iloinen savolaisporukka toivotti rämsööläiset 
tervetulleiksi kylään Pieksämäen kuntaan. 
 

Pikaretkellä Sallassa pyörähtivät Mari ja 
Marjukka lokakuun alussa. Oltermannin sauva 
saatiin onnellisesti perille, vaikka vähän jännitti 
”pulikan” hukkuminen lentokoneen vaihdossa 
(Pirkkala-Helsinki ja Helsinki-Rovaniemi). 
 
Kuva on Pirkkalasta ennen lähtöä matkaan. 
 

 
Kylätiedotteen julkaisija on Rämsöön kyläkerho ry, Halisevantie 22, 37350 Rämsöö, puhelin: 040 

7036 208 
ramsoo@ramsoo.fi   www.ramsoo.fi  (Tiedotteen saat sähköpostilla ilmoittamalle osoitteesi meille) 


